
NEDERLANDSCHE FAUST-ILLUSTRATIE, 

DOOR 

P. LEENDERTZ JR. 

1. REMBRANDT-FAUST 

N de literatuur over Faust wordt herhaaldelijk over drie 

portretten van hem door REMBRANDT gesproken. Twee 

hiervan zal men echter in diens werk tevergeefs zoeken, 
omdat zij niet van hem zijn. Het zijn etsen, die zijn 

leerling JAN JORIS VAN VLIET in zijn atelier naar teeke- 

ningen van den meester maakte. 

Blijkbaar hebben REMBRANDT noch VAN VLIET 

met een van beide koppen een bepaald persoon willen 

voorstellen. CIARTRES, die er copieen van uitgaf, heeft er tvaarschijnlijk ook de 

namen aan gegeven, en wel "Philon le Juif" en "Doctor Faustus". 

In den catalogus van GERSAINT i) komt de copie van den eersten kop 

(met de hooge muts) op p. 292 voor en wordt dan ook Philon le Juif genoemd. 
Maar in zijn Supplement zegt YVER hiervan (p. 123): "on pretend en Hollande, 

que c'est le Portrait du Docteur Faustus. Pour nioi je crois que M. de 13urgy * 
s'est trompe, lorsqu'il a place ce Morceau au rang des Ouvrages de la main de 

Rembrandt, parce qu'il me paroit grave par Van Vliet . 

Il y a une Copie de ce Morceau en contrepartie de l'Original, mais beau- 

coup plus grande, ou 1'on voit 6crit au dessus de la t6te, DOCTOR FAUSTUS. 

Dans le coin du haut de la droite on lit Rembrandt inventor, et a gauche 
F. L. D. Ciartres excud." 

* Dans son Catalogue au No. 178. - -- 
1) Catalogue raisonne de toutes les pieces qui forment l' oeuvre de Rembrandt. Paris, 1'7ji. 





5lttdiehol, ets van J. J, iiaar 
ten onrechte sorns Faust genoemd. 

Stttdiel?ol), ecs can J. J. \AN VUET, naar 
ten onreclue soms Faust genoeind. 

Faust en Helena, teekening van.\.MATHAM. 
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Hier verwart YVER de beide prenten, want op de aangehaalde plaats in 

den catalogus van DE BURGY 1) komt de kaalkop voor. Al zijne opmerkingen 
hebben hierop betrekking, ook dat men dit in Holland een portret van Faust noemt. 

Deze vergissing- heeft weer anderen op een dwaalspoor gebracht. MoEt?SEN 2) 
b.v. drukt zich in het eerste deel, p. 14, nog aarzelend uit, maar wanneer hij in 

het tweede deel, p. 40, de hem bekende portretten van Faust opnoemt, zegt hij 

eenvoudig: "(n. Faustus) Rt. Van Ryn in. J. G. Van Vliet fecit r633. 4r° 
vid. Gersaint catalogue r. p. 292". Hij denkt hier blijkbaar te veel aan YVER 

en is vergeten, dat bij GERSAINT deze prent Philon le Juif heet. 

Op gezag van MOEHSEN heeft men zeker dikwijls deze prent een portret 
van Faust naar REMBRANDT genoemd. Ook ENGEL 3) vermeldt haar nog onder 

No. 101, al drukt hij zich voorzichtig uit: "Dem Rembrandt'schen Faustbilde 

(dat is de kaalkop) ahnlich, nur etwas alter". Maar men zal goed doen metinde 

Faust-iconographie voortaan deze prent niet meer te noemen. 

De tweede prent heeft geen naam van den graveur, alleen "R L In". 

Het is dus licht te begrijpen, dat men haar aan Rembrandt toeschreef, want, 

zooals WUI<zBACH 4) van VAN VLIET zegt: "Seine Blatter sind, solange er unter 

RE?iBRANDT'S Leitung stand, von grosster Feinheit und kaum VOI1 den Radierun- 

gen REMBRANDT's zu unterscheiden." Ook in den catalogus van Bur?GY staat zij 
onder de etsen van REMBl?ANDT: p. 24, No. 178 ,,Het Portret van Doctor 

Faustus, met eeo kaal hoofd en een Mantel om" 5). Maar YVER wees er terecht 

op, dat dit onjuist was, en schreef haar aan VAN VLIET toe. Wie echter de ver- 

gissing van YVER niet bemerkte, b.v. MOEHSEN en ENGEL, meenden, dat hij de 

andere prent bedoelde, en bleven nu deze een portret van Faust door RLMBRANDT . 

noemen. De kunsthistorici wisten natuurlijk wel beter, maar van de philologen 
was SZAMAT6LSKi de eerste, die VAN VLIET noemde 6). 

1) De verzameling van AMADE DF BURG1 werd 2 Juni 1755 te 's-Gravenhage verkocht. 

2) J. C. W. MOEHSEN. Verzeichniss einer Samlung von Bildnissen, griissentheils beruhmter Aerzte. 
Berlin, 1771} p. 13--18. Ook afgedrukt in Scheible's Kloster II (1846), p. 253-257. 

S) K. En GEL. Zusammenstellung der Faust-Schriften vom 16. Jahrhundert bis Mitte 1884. Der 
Bibliotheca Faustiana zweite Auflage. Oldenburg, 1885. 

A. VON Wuttzt;ACFt. Niederlandisches Kunstler-Lexikon. Wien und Leipzig, 1910. ' 
5) Zij bracht toen f g.-- op. 

S. SZAMAT6LSKI. Das Faustbuch des Christlich Meynenden nach dem Druck von 1725. Stutt- 

gart, 189i. Deutsche Litteraturdenkmale des i8. und 19. Jahrhunderts, IlTO. 39, bl. XXI. 
Dr. R. S. TjADEN MODDERMAN, Ilet oudste Faustdrama, Groningen 1887, zegt nog (p. 2): "De 

eerste schilder. die Faust tot onderwerp zijner kunst koos, was een Nederlander, en niemand minder dan 
Rembrandt. Er bestaan minstens drie etsen van zijne hand. die Faust voorstellen." Iiet zoeken naar 
die drie etsen was het begin van deze studie. 
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Ook aan de iuistheid der naamgeving schijnt YVER vetwijfdd te hebben. 

Maar hierin is hij, blijkeiis de vele reproductics, vrijwel alleen blijven staan. Van 
de philologen was SzAMAToLSKI weer de eerste, die twijfel uitsprak (p. XXII), 
maar toch valt het hem moeilijk, deze prent geheel los te maken van Faust: ,,Es 

ist also nicht unmoglich, dass unser Blatt nur eine aus rein technischen Grun- 

den entworfene Naturstudie bedeutet; wol aber lasst sich auch denken, dass RrM- 

BRANDT in diesem vorgesunkenen, zerfurchten und kahlen Kopf des arnilichen 

Greises, in seinen Augen, die in trostloser Verzweiflrang vor sich zu Boden 

starren, bewusst einen Menschen schildern wollte, der sich alle Freude entris- 

sen fiiblt". 

Het komt mij voor, dat deze omschrijving van de prent wel wat sterk 

gekleurd is: de "trostlose Verzweiflung" althans kan ik er niet in zien, wel ernstige 
nadenken. Hoe dit ook zij, deze figuur kan nooit Faust voorstellen. Daartoe is 

is zij te oud en te armoedig. Noch den vermetelen jongen doctor, noch den 

wereldling met onverzadelijke begeerten, noch den in wanhoop zijn ondergang 

nabij zienden magier kan REMBRANDT op deze wijze hebben willen voorstellen. 

Hoe is men dan tot den naam van Faust gekomen ? a 

SZA1VIAToLSKI was, evenals voor hem ERICH SCHMlDT, getroffen door de 

overeenkon-:st van deze prcnt met de beschrijving, die WIDMt?N 1) van Faust 

geeft: "ein hochruckerigs Mdnnlein, eine diirre Person, habend ein kleines grau`ves 

bartlein". Daar het nu zeer onwaarschijnlijk is, dat in Nederland of Frankrijk 

het boek van ?'VID1?IAN bekend zou geweest zijn, zal misschien cen Duitsche 

kunsthandelaar "wenn auch aus materiellen ?3eweggrii?:den, so doch nicht ohne 

Verstandniss" den beroemden naam aan deze prent gegeven hebben. 

Of de Duitsche kunsthandel in die dagen een zoo grooten invloed op den 

Nederlandschen en Franschen had, dat een daar gevonden naam hier zoo spoedig 2) 
werd overgenomen, moet ik aan anderen ter beoordeeling laten. 

Op nog een anderen grond is deze veronderstelling niet aannemelijk. De 

prent toont nl. te weinig overeenkomst met de beschrijving van WIDMAN. 

Wel is het een "hochruckerige" man, maar "durr" is de persoon niet en van 

een baard is geen spoor aanwezig, tenzij men den knevel zoo noemen wil. 

Wij zullen dus WIDMAN moeten laten rusten. Maar dan ontgaat het ons 

1) G. R. ?'VI?:?tAN. Erster (Der Ander, Der Dritte) '1'heil Der Warhaffrigen Higtorien..... So 
D. Joft!?rt?2?.s getrleben. Hamburg, Herdr?ukt in Scheible's Kloster, De 
hier aangehaatdc plaats aldaar p. 795. 

2) Op gezag van Nagler's Kiinstlerlexikon stelt SxAMAT6LSK! de wer'ksaamheld van CIARTRES (ps. 
vnn Lnnglois) omstreeks 1680. Hij leefde echter ?5$$-i6dy; zie Suppl. p. 56. 
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ook geheel, waarom men aan deze figuur, die niets Faustachtigs in zich heeft, 

toch dien naam heeft gegeven. 
IIier blijft dus eene vraag. Zeker is alleen, dat de naam van Faust voor 

deze prent onjuist is, en dat dus VAN VLIET geen Faust naar REMBRANDT 

geetst heeft. 

Niemand heeft er zeker meer toe bijgedragen de meening te doen stand 

houden, dat REMBRANDT meer dan een portret van Faust gemaakt heeft, dan 

MOEHSEN. "Da nun Rembrandt.... den Faust zu verschiedenenmalen radiret 

hat", zegt hij op pag. 13. En van zijne bewondering voor den kunstenaar 

getuigt hij in deze woorden (p. "Mit denen bekannten elenden Tragoedien 
von ihm, hat es Gott lob ! ein Ende, da man endlich solche einfdltige Vorurtheile 

abgelegt hat und verndnftigere Vorstellungen liebt. Faust hat es nunmehro 

lediglich Rembrandten zu danken, dass seiner noch gedacht wird". Laat ons 

aann:emen, dat MOEHSEN beter medicus dan voorspeller was. 

, In het 2e deel van zijn werk, p. 40, noeiiit MOEHSEN de vier hem bekende 

portretten van Faust. Behalve de beide van VAN VLIET en de aanstonds te bespreken 
ets van REMBRANDT is het een, dat hij omschrijft: ,,8vo ex Act. Mag. T. V." 

Hiermede wordt bedoeld E. D. HAUBER, Bibliotheca acta et scripta magica, 

3 deelen (36 stukken), Lemgo t738---t?45· Hij noemt dit eene copie van VAY 

VLIET, maar volgens SZA1?3AToL?Ki is het eene vrije bewerking van de copie 
van CIARTRES. 

Over de verdere afstammelingen der ets van VAN VLIET te spreken ligt 
buiten mijn bestek; ik heb er ook het materiaal niet voor. Men kan daarover 

het een en ander vinden bij SZAMAToLSKI en ENGEL, evenals over andere zgn. 

portretten van Faust in oudere en jongere uitgaven. 

Meer valt er te zeggen over de derde ets, die ons hier bezighoudt. Niemand 

heeft er nog aan getwijfeld, of ze wel van REMBRANDT is. Maar over den naam 

is men het minder eens. 

Gewoonlijk duidt men haar kortaf aan als "Dr. Faust", ook wel "Dr. Faust 

in zijn Laboratorium" of ,,Faust in zijn studeerkamer". Onder Duitsche repro- 
ducties leest men meermalen "Faust, das Zeichen des Makrokosmus erblickend" 

of iets dergelijks. Het eerst wordt dit, naar ik meen, gevonden onder de copie 
van H. LIPS tegenover den titel van ,,Faust. Ein Fragment. Von Goethe". 

Leipzig, 1790.. , 

De twijfel aan de juistheid van den naam werd zeer sterk, toen in Oud- 

Holland VIII, 181 de lijst van etsen van REMBRANDT uit den inventaris van den 
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kunsthandelaar CLEMENS DE JONGE van i r Febr, 1679 werd afgedrukt. Daar 

komt onder n° 33 voor "Practiserende alchimist". Was dit dan misschien de naam, 
waaronder deze prent in de I7e eeuw bekend was? I Bet is niet waarschijnlijk. 

In den catalogus van BURGY vinden wij, bl. 23, n° 210 "Doctor Faustus 
in zyn Laboratorium", waarmede natuurlijk onze prent bedoeld wordt 1). Maar 

op bl. 60, n° 462 komt voor "De Alchimist in zyn Laboratorium", dat voor den- 

zelfden prijs verkocht werd. Nu heeft dit nummer een sterretje, waarmede in dezen 

catalogus wordt aangewezen, dat de verzamelaar deze prent nog nooit in eene 

andere verzameling gevonden had. Hieruit blijkt duidelijk, dat hi altiians onder 

den Alchimist eene andere prent verstond dan onder Faust. 

Maar ook nog om een andere reden kan de hier besproken prent nooit 

de Alchimist geheeten hebben. Geen enkel van de gewone attributen van den 

alchimist komt er op voor. De doodskop is niet typisch : deze wordt ook bij 
andere geleerden gevonden. En voor ,geleerde" of "occultist" in het algemeen 
zou men in de ye eeuw het woord "alchimist" niet gebruiken. Daarvoor kende 

men deze menschen toen nog te goed. 
Er blijft dus de vraag over: kan deze prent Faust voorstellen? En kan 

REMBRANDT op de gedachte gekomen zijn, Faust te willen afbeelden ? Daarvoor 

moeten wij de prent eerst nauwkeurig bekijken en eenige onjuistheden en leemten 

in de bestaande beschrijvingen en verklaringen verbeteren en aanvullen. 

De oudere kunsthistorici bepalen er zich veelal toe de beschrijving van 

GERSAINT over te nemen en meer of minder aan te vullen. De latere geven 
eene meer zelfstandige beschrijving en verklsring, maar laten zich allen te veel 

leiden door herinneringen van GOETHE'S Faust. Zeer duidelijle blijkt dit bij 
VOSMAER 2). Hij vergelijkt nl. deze prent met andere, waarop Faust in zijne 
studeerkamer wordt voorgesteld. Voor GOETHE nu bestond er geene andere. 

BLANC 3) ziet zelfs in den spiegel een vrouwenbeeld en rechts van het raam 

een hartvormig voorwerp, en eindigt zijne verklari7?g: "Les voila donc a jamais 

fixes par un grand peintre, dans la patrie de 1'art, ce type de la science lass6c 

d'elle-m6me au point de poursuivre et d'epouser les fant6mes, cette figure de la 

pensee humaine d6courag6e au plus fort de la meditation, et disant adieu aux 

sombres d6couvertes de 1'esprit en travail, pour implorer le joug de l'eternelle 

et immuable beaute". 

Dat de man achter de tafel geen alchimist kan zijn, hebben wij reeds gezien. 

1) Ze bracht daar 3 gulden en stuiivers op. In Mei 1921 werd zij in de veiling va.n RUDOLF 
Buscii bij BAER & Co. voor 91.000 ni.,,Yk verkocht., dit was voor omstreeks 45°0.-. 

2) C. VOSMAER. Rembrandt, 2me ed. La. 1877. 
3) CH. BLANc. L'Oeuvre complet de Rembrandt. F'ar;s, J 859. 
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Maar evenmin geeft de prent op zichzelf aanleiding hem "docteur thaumaturge" 
of de boeken op de tafel ,,griinoires" te noemen. 

Wat wij zien, zijn ten eersten hoeken en papieren, die niet nader geka- 
raktcriseerd zijn. Dit wijst in het algemeen op een geleerde. Dan is er eene 

globe. Is dit eene aardglobe, dan is de eigenaar een liefhebber of beoefenaar 

vain de aardrijkskuude; is het eene hemelglobe, dan hebben wij een sterren- 

kundtge voor ons of althans iemand, die in sterrenkunde belang stelt. Be doods- 

kop ten slotte duidt hem aan als genceskundige. De figuur op het raam bepaalt, 
zooals wij aanstonds zien zullen, den aard van den hoofdpersoon niet. 

Het waarschijnlijkst is hij dus een medicus, die ook in andere weten- 

schappen belang stelt. Van een "laboratorium" mag ook niet gesproken worden: 
het is eene studeerkamer. 

VOSl?TAER en de meeste anderen gaan van de veronderstelling uit, dat 

Faust de verschijning heeft opgerocpen. Zij zien daarbij de figuur op het raam 

voor een toovercirkel aan en denken blijkbaar aan het tooneel in GOETHE's drama, 
waar Fau;,:t den aardgeest oproept. hlaar dan was hunne herinnering onnaur??keurig. 

Waarschijnlijk heeft GOETHE zelf deze prent omschreven als "Faust, das Zeichen 

des Makrokosmus erblickend'', of anders heeft hij zich toch daarmede vereenigd. 

ivelnu, bij vs. 428 1) slaat Faust het boelc op en ziet het teeken van den Makro- 

kosmus, wat hem een gevoel van ongekende zaligheid geeft. Even later echter 

overkomt hem eene gedruktheid, als hij gevoelt, dat deze heerlijkheic1 voor hem 

nnbereikbaar is. Wrevelig slaat hij het blad om en ziet het teeken van den Aard- 

geest. Aan dezen voelt hij zich. nader verwant, en dezen roept hij dus op. Het 

teeken van den Makrokosmus zou derhalve alleen dan met de bezwering in ver- 

band staan, als Faust niet den Aardgeest, maar den Wereldgeest had willen 

oproepen. 

Maar, al heeft GOETHE bij deze prent niet aan eene bezwering gedacht, 
kan REMBRANDT dat dan niet gedaan hebben ? 

Niemand kan de tallooze tooverboeken en geschriften over occultisme 

doorgelezen hebben, en wij I;unnen dus altijd nog nieuwe bijzonderheden vinden, 
maar toch is er wel het een en ander, wat vaststaat. Een toovercirkel werd 

nooit op den wand geschreven, naar altijd op den grond, omdat de toovenaar 

daarin staan moest. Figuren, zooals wij er hier een zien, bestaande uit concen- 

tri;che cirkels, waarin ook de heilige namen der Godheid (Adonay, Sebaoth, 

Emanuel, Kurios, Inri, Elohim, Agla enz.) geschreven staan, worden door de 

magi wel gebruikt om daarmede de geesten in naam der Godheid te bedwingen 
, _..--.-- 

1) Dit is volgens de n.ur?m.cnng (le geheele tragedie, s'.an.rvan de teLst hier geheel gelijk is 
xsn dien van het Fragment. 
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- ook wel als amuletten om ze af te weren -- maar worden uit clen aard der 

zaak nooit door de booze geesten zelf gebruikt. 
Voor het oproepen van een geest waren verschillende voorbereidingcn 

noodig. Onmisbaar was de toovercirkel, waarbinnen de bezweerder blijven moest, 1 

zoolang de handeling duurde, wilde hij niet onmiddellijli de prooi der geesten 
worden. Daarbij moesten bepaalde formules worden uitgesproken, die hij uit een 

boek kon lezen. Maar de voorstelling. dat door het enkele lezen in een boek 

een geest wordt opgeroepen, vinden wij nooit in den tijd, toen men nog ain 

deze dingen geloofde. Dat was alleen mogelijk, toen dit geloof verdwenen was. 

Daarom kon GOETHE het zoo voorstellen, maar voor REMBRANDT was dit onmo- 

gelijk. Op zijn hoogst kon men dit op het tooneel een clown laten cll'cn, 
wanneer een toovenaar geparodieerd werd. 

Het is dus onjuist te zeggen, dat Faust op deze prent eenige bezweringen 
verricht had. De verschijning is uit zichzelf gekomen, buiten toedoen, buiten 

den wil ook van den man achter de tafel. 

Maar wat is nu de beteekenis van die schitterende schijf? Daarover heefr 

nog geen der uitleggers zich uitgelaten 1). 
Ditzelfde teeken herinner ik mij niet ergens gelezen te hebben. Of GOETHE 

het in een of ander tooverboek als het teeken van den makrokosmus gevonden 

hefft, of dat hij het op eigen gezag zoo genoemd heeft, kan ik dan ook niet 

uitmaken. Maar wel is het m. i. duicielijk, dat wij hier een symbool van de God- 

heid of liever van de goddelijke genade hebben 2). Daarop wijst in de eerste 

plaats het tetragram van Christus in het midden en ook het opschrift in den 

tweeden kring: "O mensch, ik zal u ....". Het laatste woord hiervan weet ik 

evenmin te verklaren als de woorden van den buitensten kring; maar het loont 

de moeite niet, naar de beteekenis daarvan te zoeken 3). 

1) Misschien niag niet O!1vermeld blijven een artikel van Dr. H. A. Speckman in Ode Kunst, 
jg. IiT, getiteld: Rembrandts ets "De Alchimist". Over de prent zelve spreekt hij verder niet, maar liij 
tracht bet geheimziunige opschrift te verklaren. Door het als een letter- en cijferspel te beschouwen be- 
rekeni. hij, dat er "Letter anagram De algimist Rembrandt G". Die G beteekent dan gravetir". 
i'?1u is let waar, dat ook verstandige, zelfs gcleercle menschen ter afwisseling van ernstiger zakea 
hun vernuft wel eens ten koste leggen aati letter- en cijferspelletjes. het gaat te ver, als men dat 
sm overal in zoeken wil. En dat Rembrandt zijn eigen naam in een stralenkrans zou zetten en dvar-voor 
zelfs het. tetragram van Christus misbruiken, is eenvoudig ondenkbaar. 

0 ok in den lichtkrans, waar de engelen omheen zweven, op ,,1)e I?ngel ver?,,cliijilt aan de 

schattpherdcrs" (B. 44) zijn cOl1cenlrische kringen. 
2) In de formulieren der toovenaars vindt men mast een aantal bestaande woorden, vooral gaarne 

eig =nn:men, uit het Latijn, Grieksch en IIebreeuwsch -- allicht ook uit het Chaldeenwsch en het 
Arabisch - overgenomen, een misschien niet minder groot aantal willekeurig gevormde. Gedeeltelijk be- 
antwooxden deze aan, of gelijken op de geleerde termen der Deze werden gevormd nit wille- 

I=tiergrepen, die hestonden ult een of twee met voorkeur den klinkc; a. Z'.)<-) 
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Deze symbolipche beteekenis blijkt verder uit den stralenkrans om de 11guur. 

Alleen toch wat goddelijk of hemelsch is, heeft dit attribuut. Hier heeft de 

stralenkrans een zoo sterken gloed, dat de man achter de tafel de daarin geschreven 
letters niet zou kunnen lezen. Het menschelijk oog is tegen dien gloed niet 

bcstand ; wanneer de sterveling de Gociheid zou zien in al haren glans, zou hij 

verblind worden. Daarom houdt de geest er een spiegel voor, waarin het beeld 

weerkaat!'t wordt, en daarom ziet de man naar den spiegel en niet naar de ver- 

schijning zelve. In een spiegel toch wci dt het licht getemperd en daarin kan men 

zonder gevaar zien wat anaers verderfelijk zou zijn 

Dat een helsche geest zich met dit teeken zou vertoonen, is eenvoudig 

ondenkbaar, Het is derhalve cen goede g<.cst, die den man dit teeken laat zien, 

natuurlijk niet om hem in het verder-f te storten, maar om hem te redden. 

Wij zien dus een veelzijdigen geleerde in zijne studeerkamer. ? erwijl hij 

bezig is te schrijven, vertoonen gee??enhanden hem het beeld der Godheid of 

<ier goddclijke genade. Verschrikt staat hij op en kijkt vol aandacht naar het 

beeld in den spiegel, de pen nog in die hand. Diep peinzend, vol twijfcling staart 

hij naar het gelzeimzinnige en toch zoo duidelijke schrift. wordt hij 

gestcord ? Mag hij niet verder schrijven ? Wie is het, die hem op dit oogenblik 
de goddelijke genade voorhoudt? Zal hij aan die waarschuwing gehoor geven? , 
Of zal hij voortgaan? 

Wat heeft REMBRANDT, met deze prent bedoeld? 

Wanneer wij het werk van Rembrandt nagaan, dan zien wij, dat hij aller- 

minst een fantast was, al ontbrak het hem niet aan fantasie. Voor die schilde- 

rijen en etsen, die eene geschiedenis hebben, waar iets gebeurt, vond hij de stof 

nict in zijn eigen brein. Hij gaf dan weer, wat hij in de werkelijkheid had waar- 

genomen of wat hij gelezen of van andere teekenaars en schilders gezien had, 
misschien een enkele nr aal ook wat hij had hooren vertellen. 

Dat hij een geleerde in de zooeven geschetste omstandigheden zou gezien 

hcbben, is wel uitgesloten. Wij moeten dus dit onderwerp in de literatuur zoeken, 

en dan ken ik maar een persoon, die hier kan voorgesteld zijn: Faust. Misschien 

is er nog een ander te vinden) dien REMBRANDT kan bedoeld hebben, maar dan 

beetten b.v. de mamionn van :?ol en Luna in de teekens Aduarius en Pisces: Alcalon, Alcadabra, AI. 

garpha, Algarhalam, Alphergaliphe, ),neaten. Een van de mooiste van deze woorden was abracadabra, 
dat daarom op de hekende wijze geschreven, als amulet gebruikt werkt en ten slotte de algemeene naam 
is geworden voor geleerden onzin. 

1) Het oudste verhaal. wiir7ri deze s-aorsielling voorkomt, gs misschien wel de geschiedenis van 

Perseusz die de versteening alleen ontkwam, doordat hij den kop %'air Medusa niet in werke1ijkheid, maar ' 

in zijn schild ?·eerspi.egeld zag. 
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past deze voorstelling toch nog zoo geheel op Faust, dat wij in verbaiid ook 

met de overlevering, die hem noemt, aan geen anderen mogen denken. 

REMBRANDT kan Faust gekend hebben uit bet volksboek met de "Historie 
van Doctor Johannes Faustus", dat in zijn tijd waarschijnlijk veel gelezen werd. 

Maar daarin komt niets voor, dat hier kan zijn afgebeeld. Daarentegen is er in 

de NederlanJsche omwerking 1) van MARLOWE'S drama "The Tragical History 
of Doctor Faustus" een tooneel, dat zeer groote overeenkomst vertoont. 

Bij MARLOWE trachten een goede en een kwade engel ieder Faust tot zijne 

zijde over te halen. Zelfs wanneer Faust reeds bezig is het contract te schrijvcn, 

geeft de goede engel hem nog een waarschuwing door het bloed, waarmede dit 

gebeuren moet, te doen stollen. In "De Hellevaart van Dokter JOAN FAUS1'US" 

is de kwade engel met MTFASTOFLLES samengevallen en waarschuwt de goede 

engel' niet door het stollen van het bloed, maar door eene schitterende verschij- 

ning. In het 3e bedrijf, 5e tooneel lezen wij: 

JOAN FAUSTUS. 

Wel aan, ik schryf dan tot verbintenis myn hand. 

Maar ach! van wie worde ik daar weder aangerand? 
Wat heldren glans zie ik daar blinken voor myne cogen. 

BESCHUTs-ENGEL. 

Ontwaak, de Satan heeft u, Faustus, al bedrogen. 
Verlaat hem, 't is noch tyd; u naar de waarheid keerd. 

JOAN FAUSTUS. 

't Schynt of myn hart word door een brandent vuur verteerd. 

De overeenkomst is zoo treffend? als men maar wenschen kan, en er kan 

geen redelijke twijfel meer zijn, vanwaar REMBRANL)T zijn onderwerp had. 

Maar REMBRANDT heeft dit stuk niet kunnen lezen, omdat het eerst in 

1731 1 gedrukt is en tot dien tijd alleen in handschrift in het bezit der tooneel- 

spelcrs was. Hij meet dus eene opvoering hebben bijgewoond en daar zoo door 

dit tooneel getroffen zijn, ook zeker door de lichteffecten, dat hij het op koper 

gebracht heeft. 

Wat wij hier gevonden hebben, is van belang. niet alleen omdat wij daar- 

door de mooie prent beter begrijpen en nu vooral de gelaatsuitdrukking beter 

kunnen genieten, maar ook omdat wij hierdoor iets nieuws leeren over de wijze, 

waarop I<EMBRANDT'S werken ontstonden. Het onderzoek is hiermede echter vol- 

1) Iu hoeverre deze het werk van Nederlanders is, of in hoeverre zij door Engelsche or Duitscher 
omwerklfigen is voorafgegaan en voorbereid, kan hier buiten beschouwing blijveo, 

, 
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strekt niet geeindigd. In zekeren zin staan wij nu pas aan het begin. Nu toch zullen 

alle werken van REMBRANDT nauwkeurige onderzocht moeten worden om na te 

gaan, of er in de opvatting van het onderwerp, in de compositie, in de voor- 

stelling der bijzonderhcden ook eigenaardigheden zijn, die uit den invloed van 

het tooneel verklaard moeten worden. Heeft b.v. de schilder zijne Oostersciie 

en klassieke kleeding van de tooneelspelers overgenomen, of omgekeerd? Of 

zijn beiden afhankelijk van den costumier? Hoe is het met de star:den, degroe- 

peering der personen Enz. enz. Dat nu ook voor andere schilders der 17e eeuw 

deze vraag meer naar voren komt, ligt voor de hand. 

Hier mag niet verzwegen worden, dat reeds Cii. BLANC iets dergelijl;s 
vcrmoed hecft (pag. 293): ,Coniment REMBRANDT a--t-'rl connu le Faust? Peut- 

etre par les ambulants spectacles de marionnettes qui ont da passer dans les 

Pay;-Bas, en allant de l' Angleterre en Allemagne. Au surplus, en 1588, les 

Flamands lisaient, dans leur langue, un livre très-répandu: De historie von Dr. 

Faustus, que certaines éditions appel'ent Fautricus, diminutif peu respec- 
tueux." Maar door van marionr?etten te spreken en door de verdere verwarde 

?r.ededeelinge;i heeft hij gemaakt, dat men hierop geen acht sloeg. Ook ik heb 

zijn vermoeden pas opgemerkt, toen de samenhang mij reeds geh:=el lrelder was. 

Dat F'aust hier op het punt stond het contract te teekenen, heeft DUTUI'r 

gevoeld, al heeft ook hij niet alles begrepen. 
Voor de geschiedenis der letterkunde is het van belang, dat wij hier eene 

aanwijzing hebben, wanneer het stuk gespeeld is. De ets heeft evenmin een jaartal, 
als een naam of monogram van den kunstenaar. VOSMAER stelt haar tusschen 

1647 en 1650, MICHEL tegen 165 I, MiDDLETON I65 en WuRZBACH omstreeks 

1652. Dit komt overeen met hetgeen wij in een volgend artikel zullen zien. 

Bovendien hebben wij nu het bewijs, dat dit tooneel reeds omstreeks 165o 
in het Nederlandsche drama voorkwam, en tegelijk eene aanwijzing, hoe het 

vertoond werd. De regel 

Wat heldren glans zie ik daar blinken voor myne oogen. 

krijgt nu eene volheid van beteekenis, die men daarin waarschijnlijk nog niet 

vermoed had, en brengt de vraag naar voren, of het stuk in 165o reeds geheel 
in verzen, of grootendeels nog in proza was. 

Wat ons punt van uit-gang betreft, staat het nu wel vast, dat er maar een 

portret van Faust door REMBRANDT is, dat men kortaf "Faust" zal moeten noemen 

off "Faust wordt door zijnen beschermengel gewaarschuwd". 
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II. ADRIAAN h-iA, TI-iAM-F AUST. 

Het Rijksprentenkabinet bezit eene prachtige teekening van ADRIAAN 

MATHAM, door MOES kortweg "Dokter Faust" genoemde, door WURZBAC1? 

(Nachträge p. 115) omschreven als ,.Doctor Faust in seiner Studierstube. Vor 

ihm eine junge Frau. Hinter ihnen der Teufel. Feder." 

Naar onze opvatting is de vrouw zeker niet het ideaal van schoonheid. 

Wel zien wij zachte volle vormen, zonder Rubensiaansehe weelderigheid echter, 
maar wij missen te zeer de intelligentie. Daarentegen geven de eenigszins breede, 

flauwtjes lachende mord, de kleine neus met betrekkelijk breede vleugels, de 

zachte en vriendelijk lokker.de oogen aan het geheel eene groote zinnelijkheid, 

die, doordat er geen zwcem van gemeenheid aanwezig is, gesteund door de zelf 

bewuste houding, niet nalaten kan in hooge mate verleidelijk te zijn. 
Faust wil blijkbaar niet afgeleid wordcn, hij wil doorlezen, al is dan ook 

de kaars van hare plaats genomen. Maar de klauw van den duivel dwingt hem 

eventjes met een half oog op zijde te kijken. 
De talertvolle wijze, waarop de teekenaar er in geslaagd is, ons te doen 

zien, hoe de wrevel over de stoornis begint te wijken voor bewondering, welke 

geweldige innerlijke strijd daar gevoerd wordt, doet onzen blik telkens weer naar 

het gelaat van Faust terugkeeren. 
Wie de oudere Faustliteratuur ook slechts oppervlakkig kent, ziet onmid- 

dellijk, wat hier wordt voorgesteld. 
De 24 jaren van het verbond met den duivel liepen ten einde. De wereld- 

sche vermaken en de kluchten, waarmede Mephistopheles hem bezighield, konden 

Faust geen voldoening meer schenken. Nu kwam het berouw. Welmeenende 

vrienden deden hun best om hem te bekeeren, wezen hem op Gods genade en 

raadden hem aan zich tot het gebed te begeven en den Bijbel te lezen. Dit had 

zooveel uitwerking, dat hij de verleiding weerstand bood en Mephistopheles weg- 
zond. Deze spant nu zijne uiterste krachten in. Eerst bood hij Faust hooge macht 

en heerschappij, maar toen dit vruchteloos was, nam hij als laatste lokmiddel de 

vrouw. Terwijl Faust bidt, stoort hij hem en vertoont hem de schoonste vrouw, 

die er ooit geleefd heeft, Helena uit Griekenland. Deze verleiding was voor Faust 

te sterl;. Voor de tweede maal verpandt hij zijne ziel aan den duivel en is daar- 

mede voorgoed verloren. 

1) E. W. MOES. Oude 'Feekeningen van de Hollamlsche en t?laa?mse3e School in het Rijksprenten- 
kabinet te Amsterdam. 's-Gravenhage, 1904. 
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De volgende aanhaling uit "De Hellevaart van Dokter Joan Faustus'r 

doet ons dit zien. 

JOAN FAUSTUS. 

Wat voeld, wat voeld myn hart! haar lieve en minlyke oogen, 
En aangenaam gezicht, die hebben my bewogen. 

Maar, Faustus, ach! bedenk, edr dat gy het betreurd, 
Wat rampen dat 'er al door Vrouwen zyn gebeurd. 
Maar evenwel, hoe kan een Man zyn driften toomen ? 

Helaas! myn hart is al met haar heel ingenoomen. 
Zo ik wellustig met dees Vrou myn dagen slyt, 
Ben ik verstooten, en myn toevlucht gansch'lyk kwyt. 
Maar zo 'er straf noch heul is naderhand te wachten, 
Zal ik myn wonden aan dit lieve beeld verzachten. 

Maar Faustus, is dan uw berou zo haast gedaan ! t 

6 Neen! 6 ja! wie kan de min toch wederstaan ? 

.. I.................... 

.................. v .... 

MIFASTOFELES. 

Wat dunkt u, Faustus, is 'er schoonder Vrouwen beeld, 
Door de Natuur haar kracht, op 't Aardryk oit gcteeld? a 

JOAN FAUSTUS. 

Neen, Mifastofeles, ik word tot haar gedreeven. 

Ik bidde u, wil deez' Vrou aan my toch overgeeven. 

IVIIFASTOFELES. 

Ja, maar verwerp dit Boek terstond uit uwe hand, 
' 

En zweer my andermaal uw Ziel ten onderpand. 

. JOAN FAUSTUS. 

Wat zal ik doen? helaas! de min heeft my bestreeden, 
Zal ik dan om een Vrou versrna?n myn zaligheden ? a 

Maar hoe kan ook een Man die prikkel wederstaan? 

....................... 

... , .................. 

MIFAS?OFELES. 

Ontfang dan uw Heleen, gij zult haar Paris zyn. 

nZo raakt 'er meenig Ziel door Vrouwen in de pyn. 
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De overeenkomst van tekst en teekening kan haast niet treffender zijn. 
Het is dan ook niet twijfelachtig, vanwaar MATIIAM zijn onderwerp had. Men 

zou echter kunnen vragen, of alleen het tooneeistuk zijne bron kan zijn. Het 

antwoord is niet moeilijk. 
In de prozaverhalen over Faust, zoovrel in de oorspronkelijlre Duitsche als 

in de vertalingen, wordt wel verteld? dat Mephostophiles de Grieksche IIelena 

aan Faust als bijzit gaf, maar dit wordt niet in verband gebracht met de poging 
om hem te bekeeren en met het tweede contract. Dat heeft eerst MARLOWE 

gedaan in zijne ,,Tragical History of Doctor Ilaustus". Bij hem krijgt Faust 

haar, nadat hij voor de tweede maal met zijn bloed een contract geschreven, 

heeft, eigenlijk als belooning daarvoor. 

Het drama van MARLOWE werd door Elyelsche tooneelspelers naar Neder- 

land en Duitschland meegenomen en daar, zeker niet ongewijzigù, opgevoeid. 
Later werd het in Duitsche en Nederiandsche vertalingen ten toonfcle gebracht, 
en niet alleen meer door Engelschen. Na I770 leefde het in I)uitschland alleen 

nog in de Puppenspiele voort. 

Doordien de tooneelspelers het stuk in handschrift haddr:n en hun tekst 

niet gedrukt werd, weten wij van de tahijke veranderingen niet! of zij reeds door 
de Engelsche tooneelspelers gCll1aakt zijn of eerst door de Duitsche en Holland. 

sche. Op het oogcnbhk is dit ook voor ons van weinig belang; hier hebben wij 
alleen te maken met het feit, dat Matham deze voorstelling niet uit een gedrukt 
boek kan hebben overgenomen. Hij moet dus eene opvoering van den Faust 

hebben bijgewoond en door dit tooncel zoo zijn getrofaen, dat hij daardoor ge. 

inspireerd werd voor een van zijrre mooiste teckcni I gen. 

Wij hebben hier dus een tweede bewijs, dat de invloed van het tooneel 

op de beeldende kunsten, die voor het laatst der middeleeuwen thans a1gemeen 
erkend wordt 1) ook in de 17e eeuw zich heeft doen gelden. Voortgozette studie 

zal wel meer bewijzen brengen. Maar de gev;?llen, waarin men een zoo dfrecten 

invloed van de opvoering van een bepaald stuk kan aanwijzen, zullen wel zeld- 

zaam blijven. Daarbij is wel opmerkelijk, dat Rl':MBRANDT en MATHAM door twee 

verschillende en toch ook weer gelijke toestanden zoozeer getroffen zijn : let zijn 
nl. de twee oogenblikken, waarin Faust in hef?iaen tweestrijd is. Er is ook groote 
overeenkomst in de schijnbare uiterlijke kalmte, terwijl toch bij goed toezic:n de 

innerlijlce ontroering zoo meesterlijk geteekend is. 

1) Zie b.v.: G. COHEN. Ilistoire de la Mise en Sc?ne dans le Th6f..tre religicux dn moyen 
age. Paris 1906. 

L. VAN PUYVELDE. Schilderkunst en Tooneelverlooningen op het cinde van de 

Gent, 1912, en de door deze geleerden aangehaalde schrijvers. 
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Is dus deze teekening van belang voor de kunstgeschiedenis, ook voor de 

geschiedenis der letterkunde is zij het. 

Wanneer wij zien, met hoeveel liefde de teekenaar vooral de figuur van 

Faust heeft behandeld, hoeveel gevoel hij daarin heeft weten te leggen, dan wordt 

het duidelijk, dat dit drama in zij n tijd nog niet geheel eene klucht, een spec- 
takelstuk zonder meer was. I-Iet publiek kwam niet alleen om te genieten van 

het kunst- en vliegwerk, van de vertooning van de hel, van het vuurwerk als 

Faust door de duivelen werd weggesleept, en om te schateren bij de grappen 
van Pekelharing, het ondervond ook eene diepe tragische ontroering, wanneer 

de hoofdpersoon op het punt van gered te worden, voor eeuwig onderging. 
Van wanneer is de teekening? Het Rijksprentenkabinet bezit gedateerde 

prenten van MATHAM van 1615 tot 1654. Wel heeft hij daarna nog eenige jaren 

,geleefd, maar wij doen het veiligst, indien wij ons aan deze jaartallen houden. 

Met het oog op de techniek schijnt het niet geraden dit voor een van zijne 
oudste werken te houden. Er is echter nog iets. De oudste gedateerde prenten 

zijn voluit geteekend "Adrianus Matham". Na 1620 wordt dit "A. Matham" en 

tweet-naal, in 1621 en 1634, "Adri. Matham". Dit laatste komt gereJcld sinds 

1644. Dit doet dus wel l6q.q.-t654 als tijd van vervaardiging vermoeden, al 

geeft het geen zekerheid. Het komt echter goed overeen met hetgeen wij over 

RE?ZI?RANDT's Faust gevonden hebben. 

Maar wijst soms het jaartal van den op de tafel liggenden brief op 1635 ? 

vVaarschijnlijk niet. De Nederlandsche vertaling van het prozaverhaal van Faust 

was zeker een veel gelezen volksboek en dit zal MATHAM gekend hebben. Hierin 

wordt, wat in de meeste Duitsche uitgaven en ook in andere vertalingen niet 

voorkomt, Faust's geboortejaar genoemd, nl. 1491. Kort na zijn studententijd sloot 

hij het verbond met den duivel voor 24 jaar. Neemt men nu aan, dat hij dit op 

zijn 20ejaar deed, dan is r535 zij" sterfjaar. Dit zal MATHAM bedoeld hebben; 
immers zoowel het volksboek als het drama stellen de Helena-episode in het laatste 

iaar zijns levens. 

Uit deze dateerinf; volut dat de Helena-episode reeds omstreeks 1650 
in het drama van Faust voorkwam, terwijl tot nog toe de oudste, maar zeer 

twijfciachtige aanwijzing uit 1669 was, de eerste zekere pas van 1 73 1, 

Of MATHAM het stuk heeft zien spelen door Engelsche of door Neder- 

landsche tooneelspelers, is bij gebrek aan gegevens tot nog toe niet met zeker- 

heid te zeggen. De "Helleva.art van Dokter johan Faustus" is in 1731 door 

J. VAN HOVEN als een werk van J. VAN RIJNDORP uitgegeven 1). Maar KOSSMANN 

1) eenen zeer belangrijke inleidan3 en kaiilagen opnieudv uitgegeven door E. F. KossMANN, Dais 
tiiederUmdische Faustspie! des t7. Jahrhunderts, Haag, 
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heeft aangetoond, dat RIJNDORI' eenvoudig een stuk van FLORIS GROEN heeft 

om- en bijgewerkt. Het resultaat, waartoe hij komt, stemt te merkwaardig over- 
een met hetgeen wij hier gevonden hebben, om niet zijne eigen woorden aan te 

halen: "FLORIS GROEN fuhrt in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts zuruck, 

in die Zeit wo die englischen Truppenftihrer mit hollandischem oder deutschem 

Schauspieleibestand das Land durchzogen. In solchen Truppen sehen wir den 

jungen FORNENB?:RGIH in den vierziger Jahren, bei einer solchen Truppe lernte 

vermutlich FLORIS GROEN das englisch-kontinentale Stuck kennen." 

Nu twee zoo verschiilend opgezette ondcrxoekingen uitkottten op opvoe- 

ritigen van Faust kort voor 1650, valt er ook wat meer licht op de eenige plaats 
in onze 17e eeuwsche letterkunde, waar Faust genoemd u ordt. In de ,,IUucht 

van Oer.e" van JAN Vos, geschreven in 1642, zegt Gene tot Ritsaart '): 

Schoon datmen van Dokter Faustus wel ier groot wonder zag, 
Zoo is hy by jou niet mier as een veest by ien donderslag. 

Het woord zag deed wel reeds verinoeden, dat Vos hierbij aan een 

tooneelspel dacht, maar zoolang men geene nadere aanwijzingen had, stond deze 

te veel oja zichzelf om daaraan veel waarde te hechten. Nu echter mogen we 

daaruit wel opr?aken, dat de Faust hier ook voor 1642 reeds gespeeld is. Wan- 

neer mien den invloed van het Engelsche tooneel op JAN Vos en anderen, 

nagaat, zal men bovendien voortaan ook aan den Faust moeten denken. 

- -.--.- 

III. VAN SICHEM–FAUST. 

In If06 gat CHRISTOFFEL VAN SICgIEM (1 I580-i6?.$) te Amsterdan? 

cen aantal portretten van Wederdoopers uit, op losse bladen, met den tekst er 

onder eo ter weerszijden of alleen er onder-. Het Rijksprentenkabinet bezit er 

eenige zoowel met Hollandschen als met Duitschen tekst. Daarvan hebben een 

paar een Fransch of 1 atijnsch onderschrift. Er zijn er dus i-nisschieli ook geweest 
net Franschen en met Latijnschen tekst. 

De m?este van deze prenten zijn door VAN SICHEM zelf g eteekend, andere 

zijn gecopieerd, doch op slechts drie staat de naanl van den üorspronkelijken 
teekenaar: J. C. WOUD[ANUS], nl, op de portretten van DAVID JORISZ, JAN 

en KNIPPERDOLLING. 

Tot zeventien vermeerderd - niiiar nu niet alleen van \Vedcrdoopers-, 
werden deze portretten in 1608 in boekvorm uitgegeven onder den titel "Iiistorisclte? 
.--....- 

1) JAN VO:;. Alle de Gedichten, Amst. 1726, II. 238. 
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Beschreibung und abbildunge der fiirnembste Haubt-Ketzer, so .... gleich fur 

Schwtirmer unnd irrige gaister verbantt .... seind .... Zu Amstelredam. I 

Bey Cornelis Niclausz .... 16o8." fe 1) Onder elke prent staan 17-25 regels 

tekst, terwijl het geheele blad in een rand gevat is. Op niet minder dan tien 

wordt VAN SiCHEM als uitgever genoemd. Hijzelf gaf trouwens ook nog in 1608 

deze prenten in boekvorm uit onder den uit het Duitsch vertaalden titel "Historische 

beschrijvinge ende afbeeldinge der voorneemste hooftketteren, so ... , ghelijck 
als swermers ende dwae1geesten verbannen .... sijn," enz. Of ook de tekst uit 

het Duitsch vertaald is, heb ik niet kunnen nagaan. In het volgende jaar ver- 

scheen te Arnhem eene Latijnsche uitgave Iconica et historica descriptio" etc. 2) 
Ecne Fransche uitgave vind ik nergens vermeld. 

Copifën van de koppen alleen der portretten in een ovaal werden opgenomen 
in ,., De voornaemste Hooft-Kettercn" enz. Leyden, 1607, en in de vele herdrukkcn 

en vertalingen daarvan 8). Daarbij is opmerkelijk,., dat de copieen in de Duitsche 

en .Latijnsche vertalingen grootendeels niet dezelfde zijn als in de Hollandsche 

uitgaven, zelfs wanneer zij in hetzelfde jaar bij denzelfden uitgever verschijnen. 
De koperen platen van VAN SICH"EM kwamen later in het bezit van 

W. GOEREE te Middelburg, die er in 1677 4) opnieuw een afdruk, maar nu zonder 

tekst, van uitgaf onder den titel "Het Tooneel der Hooft-ketteren", enz. 1). Deze 

uitgave bevat echter nag vier prenten, die in geen der vorige voorkomen, n.l. 

Menno Simons, Cornelis Adriaensz, Faust en Mephostophiles, Wagenaar en Auerhaen.. 

Van Menno Simons en Cornelis Adriacnsz noemt Van Someren no 359r, 
s* en 1205, a* uitgaven op een los blad met ondet-schrift in verzen en verhalenden 

tekst ter weerszijden, die dus wel niet veel jonger dan 16og zullen zijn. Van 

Faust en Wagenaar heb ik eene dergelijke uitgave niet kunnen vinden, maar het 

formaat en de teekening komen zoo geheel met die der andere portretten overeen, 

dat wij wel moeten aannemen, dat VAN SICF-IEM ze in denzelfden tijd gemaakt 

heeft, en dat zij eveneens oorspronkelijk in plano met tekst zijn uitgegeven. 
De prenten van Faust en Wagenaar zijn door VAN SICHEM zelf geteekend, 

Wij zien hier Faust als een betrekktlijk jongen man. De rechterhand steunt 

op cen stok, terwijl hij de linker geopend naar beneden alsof hij eene 

beslissende vraag stelt. Tegenover hem staat Mephostophiles als Franciscaner 

monnik met een boek en eene bel in de rechterhand, terwijl hij de linker naar 

Hiervan gebruikte ik het ex. van de bibliotheek der Doopsgezinde Gemeente alhier. 

2) Voor de volledige titels zie men WLTRZBACII's Kunstlerlexikon en J. F. YAN SOMEREN, Beschrij- 
vende catalogus van gegraveerde Portretten van Nederlanders. Amst. 1888, No. x67- 

3) De beschrljving daarvan vindt men bij VAN SohIEAF;N! blz. 163-166, en in den catalogus van 
- de Bi??liothee'c der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. 

'j KRAMM noemt eene uitgvve van 1666. (lit eCl1e andere is hier :ens drul:Fou: 
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boven strekt, alsof h;j zweert. Maar hij steekt slechts een vinger op en heeft de 

hand niet gesloten: het is dus de houding van iemand5 die een valschen eed doet. 

Op den achtergrond ziet men drie tooneelen uit het leven van Faust: 

10. Faust bezweert den duivel, waarbij hij in twee cirkels staat; 20. hij schrijft het 

contract; 30, hij wordt op een beenen stoel door een gekroonden draak naar de 

hel gedragen. 
Deze voorstellingen bewijzen, dat VAN SICHEM de historie niet uit het al 

of niet omgewerkte drama van MARLOWE kende, maar uit het volksboek. Aan 

het tooneel herinnert alleen de voorstelling van de hel, n.l. een huis, waaruit 

vlammen opstijgen. Dit is echter niet in overeenstemming met het eeuwsche, 

maar met het middeleeuwsche tooneel. Of VAN SICHEM dit nog bij eene opvoe- 

ring van een mysterie kan gezien hebben, is twijfelachtig. Het is ook niet noodig, 
dit aan te nemen. Er waren tal van schilderijen, waarvan hij dit kan hebben 

overgenomen. 
Eene verkleinde copie van deze prent is te vinden in Scheible's Kloster, II, 23. 

Prof. A. KIPPENBER('r te Leipzig bezit een eenigszins afwijkcjided, waar- 

schijnlijk ouderen druk. Zie Katalog der Sammlung KIPPENBERG. Leipzig, 1913, 
No. 1409. 

Wanneer wij de houtsneden in de volksboeken buiten rekening laten, zijn 
VAN SICH>Jl4i, REMBRANDT en MATHAM, voor zoover ik weet, de eenige 1 7e eeuwsche 

Nederlanders, die Faust afgebeeld hebben. 






